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„Szinte láthatatlan hallókészülék”

 

Köszöntjük az Amplimagazin második számával!
 
 
A hallókészülék technológia évek óta olyan hihetetlenül gyors ütemben  
fejlődik, hogy az egyre kisebb és diszkrétebb készülékekben egyre több,  
a mindennapi életet megkönnyítő megoldás fér el. A legújabb hallókészü-
lékek hatalmas előrelépést jelentenek a korábbiakhoz képest. Fontos, hogy 
rendszeresen konzultáljon audiológusával a hallókészülék -ipar legújabb 
fejleményeiről és a technológiai fejlődésekről annak érdekében,  
hogy a hallókészüléke kisebb, diszkrétebb és jobb minőségű legyen. 

A technológia továbbra is nagy ütemben halad előre a miniatürizálás,  
a csatlakoztathatóság és az újratölthetőség fejlesztésének érdekében.  
Így egyre többen döntenek úgy, hogy ideje elkezdeni gondoskodni a hallá-
sukról. A legújabb, csúcsminőségű készülékek már Bluetooth támogatottak 
és könnyedén tudnak csatlakozni okoseszközeihez, melyet mobiltelefonra 
letölthető applikációval kezelhet.

Túl hangos vagy esetleg már túl halk a hallókészüléke?  
Úgy érzi kényelmetlen viselni vagy egyszerűen csak elhasználódott?  
Esetleg tönkrement vagy sajnálatos módon elvesztette?  
Lehetséges, hogy itt az ideje új hallókészülék után nézni.  
Az Amplifonnál a legmodernebb technológiával kialakított  

hallókészülékeket találja.

Sok szeretettel,  

az Amplifon Csapata
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A hőmérséklet-változások hátrányosan 
befolyásolják a hallókészülék elemeit. 
Ezért rendkívül fontos, hogy az elemtartó 
nedvességtől mentes legyen. Ellenőrizze  
a hallókészüléket, mielőtt éjjel kikapcsol-
ná, egyik helyen törölje át az elemeket 
és alaposan törölje le az elemtartót puha, 
száraz ruhával. Javasolt az elektromos 
párátlanító használata.

A szélsőséges hőmérséklet-változások  
a hallókészülék belsejében korróziót 
okozhatnak, ami gátolja a megfelelő mű-
ködést. Ez az eszköz segítheti a hallóké-
szülék élettartamának meghosszabbítását  
azáltal, hogy biztonságosan és hatékonyan 
eltávolítja a nedvességet. Fordítson külö-
nös gondot a hallókészüléke tisztítására!  
Ebben kérje a hallásgondozó szakemberei 
segítségét is.

Az üzlethez legközelebbi hallásközpon-
tunkban, az Üllői út 427-es szám alatt 
várjuk önöket szeretettel továbbra is 
ingyenes hallásvizsgálatunkra.

HALLÓKÉSZÜLÉK  
HASZNÁLATA TÉLEN:

FÜLES A GYEREK

„Füles a gyerek” mondjuk, amikor gyer-
mekünknek többször is problémája lesz  
a fülével, begyullad vagy fáj. Igyekezzünk 
mindig figyelni gyermekünk reakcióit  
a különböző hangok esetén. A gyerekko-
ri hallásvesztés egyik legjellemzőbb jele  
a kommunikációban való fejletlenség. Mi-
vel a hallás útján sajátítjuk el többek között 
a párbeszéd alapvető szabályait is, annak 
hiánya árulkodó jel lehet korai hallásvesz-
tésre. Ilyen esetekben kevésbé érzékeli  
a gyermek, ha a látóterén kívül kezdemé-
nyeznek vele párbeszédet. Tipikus jelei 
még: túl hangosan és közelről nézi/hall-
gatja a televíziót, folyamatosan átteszi a te-
lefont egyik füléről a másikra, nem reagál 
intenzív hangos hangokra, megijedhet, ha 
hirtelen, magas hangon szólítjuk a nevén. 
Mivel a hallásvesztés a szociális készségre 
is kihat, így viselkedésproblémák vagy fi-
gyelemzavar is jelentkezhet a gyermeknél.

KISPEST PIACI ÜZLETÜNK  
BEZÁRT!

HÍREK
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A z ember már a múltban is elég talá-
lékony volt ahhoz, hogy megtalálja 
azokat a módszereket, melyek segí-

tik őt, hogy minél inkább együtt tudjon 
élni a halláscsökkenésével. Amíg még 
nem létezett semmiféle eszköz ennek  
a problémának a kiküszöbölésére, addig 
maradt az ember tenyere, ami mindig 
kéznél volt. Ezekben a kezdeti időkben 
az érintettek a fülkagyló mögé illesztett 
tenyerüket használták a hangok felerő-
sítéséhez, így jobban hallották a levegőn 
át terjedő hangokat, illetve a beszédet.
Későbbiekben bizonyos tengeri kagylók, 
csigák kemény házát és a szarvasmar-
ha tülkét használták, melyek alkalmasak 
voltak a hangerősítésre. Valószínű, hogy 
ezek voltak a hallótölcsérek ősei.

MECHANIKUS ESZKÖZÖK
A XVIII. században már megjelentek az 
akusztikus trónok/székek, melyek szá-
mos királyi családnál népszerűek vol-
tak, ám a lakosság nagyobbik részének 
nem volt lehetősége beszerezni egy 

ilyen drága eszközt. Mindemellett ezek 
a „halláserősítő” ülő alkalmatossá-
gok nem voltak túlzottan praktikusak:  
a karfában lévő nyílásba kellett beszél-
ni, majd a beépített csöveken keresztül 
jutott a hang a fülbe.

A XIX. század 
elejére különfé-
le anyagokból 
(fából, fémből) 
készült, és kü-
lönböző formá-
jú, trombitához, 
szájtölcsérhez 
vagy egy szarv-
hoz hasonlító 
hallócsövek egész sora került haszná-
latba. A hangok egy hosszú, vékonyo-
dó csövön keresztül jutottak a fülhöz, és 
csak akusztikai erősítésük volt. A hal-
lócső a hangvisszaverődés elvén mű-
ködött: a hanghullámok a tölcsér alap-
jától a csúcsa felé haladva és a falról 
többször visszaverődve összegyűlnek, 
és így tömörebben, azaz hangosabban 
jutnak a fülbe. A beszélőnek közvetle-
nül a tölcsérnél kellett lennie, a nagyot-
halló a cső vékony végét a fülébe dugta.
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5 Ingyenes hallásvizsgálatért hívja a 06-1-350-60-70-es telefonszámot.

ÉPÍTŐIPARI 
MUNKÁS

Az Amplifon országos lefedettsége  
78 üzlettel rendelkezik jelenleg:

Bécsi út
Budafok
Budagyöngye
Corvin
Csepel Korzó 
Józsefváros
Keleti
Kőbánya
Margit krt

Október 23-a u.
Örs Vezér tér
Palota
Pestszentlőrinc
Soroksár
Szent István krt.
Újpest
Üllői út

17
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Hoztunk 5 olyan munkahelyet, ahol 
fokozottan ügyelni kell arra, hogy 
védjük hallásunkat.

Képzeljünk el egy 30 fős gyermekekből 
álló osztályt. Ott bizony elég nagy hang-
zavar tud lenni egy-egy kreatívabb feladat 
megoldása közben. Egy tanár ilyenkor akár  
85 dB-es zajnak is ki lehet téve.

Légkalapáccsal, fúrógépekkel dolgozó épí-
tőipai munkások a folyamatos, magas hang-
hatás közepette, fokozott veszélynek vannak 
kitéve a maradandó halláskárosodásnak. Az 
ilyen munkahelyszínen az átlagos zajszeny-
nyezettség mértéke: 85-120 dB.

A hangos gépekkel dolgozó emberek gyak-
ran halláskárosodással és fülzúgással élik 
mindennapjaikat. A mezőgazdasági dolgozók  
az állatok által kibocsájtott magas hangok-
nak is ki vannak téve. Megállapították, hogy a 
sertések etetése során a mezőgazdasági dol-
gozók 105 dB nyikorgó zajnak vannak kitéve.

A leghangosabb zajnak egyértelműen a repü-
lőgépek leszállóhelyein dolgozó légiirányítók 
vannak kitéve. A sugárhajtóművekre sajnos 
nem lehet hangtompítót szerelni így felszál-
láskor és leszálláskor a pályán dolgozók  
140 dB-nek vannak kitéve. A színes fülvédőjük 
sem követ semmilyen divatirányzatot, viszont 
annál szükségesebb biztonsági felszerelés.

Egy átmulatott éjszakán a szórakozóhelyek 
teraszai megtelnek hangos, a véleményüket 
igen nagy nyomatékkal kifejező emberek-
kel. Az ilyen közösségi helyeken még az is 
megesik, hogy több társaság beszél egy-
szerre, ami a pultban dolgozó emberekre  
110 db-es értékkel hat.

Modern, változó világunkban a technika fejlő-
désével elkerülhetetlen, hogy egyre nagyobb 
és hangosabb gépek közelébe dolgozzunk.  

A kisebb gépeket egyre nagyobb és hango-
sabb gépek gyártják melyek zajos környeze-
tet generálnak, ami hosszú és rövid távon is  
veszélynek teszi ki hallásunk épségét. 

Fontos tudnunk, hogy 60 dB feletti hosszabb 
ideig tartó zajhatás esetén jelentkezhet bizo-
nyos mértékű halláskárosodás.

TANÁR

ÉPÍTŐIPARI 
MUNKÁS

munkahelymunkahely

MEZŐGAZDASÁGI 
MUNKÁS

LÉGIIRÁNYÍTÓ  
A KIFUTÓPÁLYÁN

VENDÉGLÁTÓS, 
PULTOS

Október 23-a u.
Örs Vezér tér
Palota
Pestszentlőrinc
Soroksár
Szent István krt.
Újpest
Üllői út



Amennyiben van egy jó receptje és szívesen viszontlátná azt  a következő 
számunkban,  küldje el nekünk az iroda@amplifon.com e-mail címre!

Amerikai 
sajtos tészta
MAC AND CHEESE recept

Beszédérthetőség a fókuszban

Legújabb csúcstechnológiás hallókészülék

Kristálytiszta hangzás minden helyzetben

Ügyfeleink minden igénye, egybegyúrva

A világ egyik legkisebb hallókészüléke, a Signia Silk 5X önbizalmat adhat 
annak tudatában, hogy a szemnek alig látható a viselése. Minden modell 
diszkréten illeszkedik a fülében. Rendkívül rugalmas, puha szilikon kattanó-
hüvellyel van felszerelve, amely olyan szintű kényelmet és tartást biztosít, 
amelyet korábban az egyedileg legyártott illesztékek nyújtottak. 

Signia Silk X

A Signia második generációs processzora a: Binaural OneMic Directionality 
még jobban összpontosít arra, hogy viselője könnyebben meghallja, ami 
igazán számít. Ez azt jelenti, hogy még a legkisebb készülék is nagy irány-
pontosságot biztosít a beszéd kiemelésére nehéz kommunikációs helyze-
tekben is. Ez szükség esetén csökkentett háttérzajt is jelent az új processzor 
funkciójának köszönhetően.

Akár egy zsúfolt utcában dolgozik, akár egy nyitott terű irodában, 
vagy egy forgalmas étteremben vacsorázik, ahol nagy a környezeti zaj,  
a beszélgetés megtartása koncentrációt és erőfeszítést igényel.  
A Silk X szakszerűen megbirkózik ezekkel a kihívásokkal a Signia Xperience 
élethű hangzásával. Tehát tisztán hallja, mi számít Önnek.  
Egész nap, minden helyzetben.

A Signia alkalmazás távvezérlési lehetőségeket kínál használói számára, 
például hangerőszabályozást és a TeleCare-n keresztüli távsegítséget, hogy 
kapcsolatban maradhassunk Önnel, megismerje hallókészülékét, és vissza-
jelzést adhasson tapasztalatairól.
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Legújabb csúcstechnológiás hallókészülék
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A tésztát sós vízben al dentére főzzük, majd 
leszűrjük. Egy nagyobb lábasban besamelt 
készítünk: felolvasztjuk a vajat, beleszórjuk  
a lisztet, és fehér habzásig hevítjük, majd 
felöntjük a tejjel, elkeverjük csomómentes-
re, és addig főzzük, amíg be nem sűrűsödik.
Néha keverjük át. Sózzuk, borsozzuk, ízesítjük  
a szerecsendióval, a mustárral, a fokhagy-
maporral és a cayenne borssal, levesszük  
a lángról és elkeverjük benne a reszelt sajtot. 
Amikor elolvadt, összeforgatjuk a tésztával, 
és vagy így, vagy még sütőben besütve plusz 
150 gramm sajttal a tetején fogyasztjuk.

szarvacska tészta: 500 g

vaj: 150 g

liszt: 70 g

tej: 1000 ml

só, bors

őrölt szerecsendió: 1 - nagy csipet

mustár: 2 tk

vörös cheddar sajt: 250 g

fokhagymapor: 1 tk

vagy 2 gerezd aprított fokhagyma

cayenne bors: 2 csipet



Parker Wilson (Richard Gere) egy egyetemi tanár rátalál egy kutyára  
a Bedridge vasútállomáson. Mivel a kutyát látszólag senki sem keresi 
és a magány jeleit mutatja, így Parker haza viszi a családhoz. Felesége 
nem fogadja túl lelkesen az új jövevényt, de végül a négylábú az ő szí-
vét is elnyeri. Idő közben a kutyát elnevezik Hacsinak. Telik-múlik az idő, de  
Hacsiért senki sem jön…. egy megindító film ember és kutya kapcsolatáról.

Hacsi a leghűségesebb barát (2009)
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Filmajánló
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